
Příloha č. 1 

 
 
Milé kolegyně a kolegové, 
 
dovolujeme si vás tímto znovu oslovit se začátkem nového roku, abychom vám sdělili 
nejčerstvější informace o dění v oboru klinická biochemie a v oboru zdravotní laborant. 

• Dne 29.září 2011 v Lékařském domě v Praze proběhl odborný seminář s účastí více 
než dvaceti odborných společností i zástupců ministerstva, byla diskutována požnost 
vzniku „Komory nelékařů“, zvažuje se její eventuální přínos, vzor komory převzat ze 
Slovenské republiky. Hlavním argumentem pro založení této komory je její 
legislativní zakotvení,  diskutováno povinné vs. nepovinné členství. Zatím je ale tato 
problematika zcela otevřená, a proto berte toto sdělení pouze jako informativní. 

• Jak jistě všichni víte, letošní rok rokem olympiády a také Biolabu. Ten se uskuteční 
ve dnech 13. – 15. května 2012 v Písku. Témata jsou již uveřejněna na webových 
stránkách naší společnosti a vlastních stránkách Biolabu – www.biolab2012.cz . 
Pokud je Biolab sjezdem biochemických laborantů, což by měl být, protože o tom 
vypovídá samotný název, měla by to potvrdit velká účast (a to i aktivní) ze strany 
laborantů. Vyzýváme vás tedy k laborantské účasti na tomto sjezdu. Nejde přece jen o 
přednášky či postery, ale o vzájemné setkávání a výměnu zkušeností, která je vždy ku 
prospěchu našeho profesního života. Vaše prezentace přihlašujte, prosím, na kontakty 
koordinátorů jednotlivých bloků: 

1. Preanalytická a postanalytická fáze, systémy kvality – Šprongl, Kotrbatý 
2. Nutrice – Malina, Michálková 
3. Zánětlivé markery – Verner, Coufal 
4. Vztah laborantů k vzdělávání, stav vzdělávání v ČR, EU, světě –  Dastych, 

Bunešová 
5. Nové metody v biochemii a jejich uplatnění v diagnostice –  Vávrová, 

Blažková 
6. Stanovení hladin léků – běžná analýza v klinické biochemii – Schneiderka, 

Kapustová 
• Termíny a některá témata Pracovních dnů Sekce biochemických laborantů ČSKB jsou 

již vyvěšeny na webu společnosti a je možné se na ně přihlašovat. 
• Také vás chceme informovat o možnosti přispívat odbornými články či sděleními do 

bulletinu Fons, kde byla zřízena rubrika Zdravotní laborant. Vaše články zasílejte na 
kontakt:  martina.bunesova@fnmotol.cz 

Podrobné informace o dění v oboru je možno nalézt na www.cskb.cz 

Závěrem tohoto infomailu přijměte, jménem výboru Sekce biochemických laborantů, 
poděkování za vaši práci pro obor klinická biochemie a přání do nového roku 2012 zdraví, 
pohodu a úspěch v osobním i pracovním životě. 

 S pozdravem  

Martina Bunešová, Jana Blažková, Petr Coufal, Jiří Kotrbatý a Miloslava Kapustová 

Leden, 2012 




